
Оголошу€ться конкурс
на замiщення вакантноТ посади

директора загальноосвiтньоТ школи I-III ступеrriв J\c 7
tMeHi В.В. Бражевського

28.0l .2019

Вiдповiдно до рiшення ceciT Житомирськот MicbKoT ради вiд 27,09.2018
ль ll60 <Про затвердх(ення Положення tlpo конкурсний вiлбiр керiвникiв
закладiв загальноI середrrьсlТ освiти MicTa )Itитоп,rира, там де утвориласявакансiя, У новiй Редакцiт>), наказу департаменту освiти }ки1омирськот
MicbKoi Ради вiд 25.01.2Ol9 J\Ъ 26 кПро проведення конкурсного вiлборуна посаду директора загальноосвiтtlьоТ школи I-III ступенiв JS 7 iMerri t].B,
Брах<евського)) оголошусться KoIJKypc IJa посаду директора загальtlоосвiтttьоI
школи I-III ступенiв NЬ 7 iMeHi В.В. Бражевського

1, Найменування i мiсцезнаходження закладу загальнот середньот освiти.
Загальноосвiтня школа I-III ступенiв J\,r 7 iMeHi В.В. Бражевського;

адреса: м. }Китомир, вул. Перемоги, 79.

2. Квалiфiкацiйнi вимоги ;1о керiвника закJlа/],у загальноТ середньоТ освi.гll.
посаду керiвника закладу загальнот середньот освi.ги мо)tе обiйма1и

особа, яка с громадянином УкраТни, мас виlliу освi,гу стуIIеня не нижче
/lругого (магiстерського) рiвня вишtот освi.ги, який вiдгrовiдас восьмому
рiвню HaltioHa-rlbHoT рамкИ квалiфiкашiТ, .га с.гаiк lIедаt.ог.iчноi робо.гrл не
NleHLlle трьох poKiB, а 1.акож орt.анiзаторськi здiбносr,i, фiзичний i llсихiчний
стан якот не перешкоджа€ виконанню професiйних обов'язкiв.

З. Найменування посади та умови гrрацi,

l{иректор.
Станом на 28.01.2019 посадовий оклад _ бl66,00 ГрН.,

/]оПЛаТи, надбавки, пil(вишlення, заохочення, розмiр r{к}.lх

робоr,одtавL{еМ в i,цгIовiдно /Io вимоI, ч и н HoI-o за K()HoitaBc"l.Ba l.а
Шорiчrlа ocHoBIla вiдпустка 56 калеlrдарIlих дгriв,
Графiк роботи: понедi.llок - п'я,гl{иця з 09 години 00 хtsиJlиll
хвилин, обiдня перерва - з l3 Години 00 хвилиН /:lo l4 го:tини

а тако}к мож.llивi
, встановJIюс],ься

умов кон,грак"гу.

до lB l,одини 00
00 хвиltин.

закJ]а/lу загаtьноТ

загальноТ середrlьоТ

м[оrкливi вiдрядrкегtня.
Ijенормований робочий деIIь.
С,гроК дiТ кон'Рак,гу (с'Рокового'рудоtsого ztог,овору):- для особи, яка призначае,гься на посаду керiвника
середньоТ освiти вперше - два роки;
- для особи, яка гrрацювала на посад(i керiвtrика закладу
освiти - шriсть poKiB.
робоче мiсце забезгtе.lуеться меб.llями, канцелярськими |.оварами ,га

необх iдrrою оргтехнi кою.
Irrrпi умови згi:tно з KoIlTpaKToM.



4. ГIовнИй перелiК докумен'гiв, якi необхiдно I]одtати дJtя учасl,i у когrкурсFlому

вiдборi, кiнцевий TepMiH та мiсце Тх подання.

Пре.гендеrrти подаюl,ь особисто (або по/lас угIовrrова)Itена зr,iлrtо з

ltовiрсrliстю особа) ,га Llесуть вiдповiдальгtiсть за дос,r,овiрrriст,ь l1одаItих

документiв:
1. Заява про участь у KoнKypci (лолаток 1).

2. Письмова згода на обробку персоLлальних даIIих вiдповiдно до Закону

УкраТгrИ uПрО захисТ персонаЛьних даних) (додаток 2),

З. Ав,гобiограсРiя ,гаlабо резюме (за вибором учасника конкурс) ),

4. Копiя документа, шо посвiдчУс особу та пiдтвсрд}кус громадяrIство

УкраТьrи.
5. Копiя /toKyMeHTa rIpo виtI(у ocBiTy tle I{иI(LIе сl,упеня магlс,гра

(спечiалiста).
6. КопiЯ .груловоТ книжкИ чи iнtших l1oKyMeIiTlB, II(о пl/lT,t]epltжylol,b

сl-а)t педаг.огiчноТ дiяльнос,гi ble MeIII]Ie ],рьох poKiB },Ia N,IoMelll,Tx tlо,ilаttttя.

7. /{oBiztKa про вiдсутнiсr,ь суltимос,гi.
8. N4отивацiйний лист, складеiIий у ловiльнiй формi,
особа може IIодати iншi документи, tцо пiдтверлЖуЮ'ГЬ if ПРОфеСiйrri

таlабо моральнi якостi (копiю атестацiйноI,о листа або iнlший докумен,г, lllo

пiдтверджуIоть вiдповiднiсть претендента квалiфiкацiйгrим вимогам

директора, його вчене звання, квалiфiкачiйну категорiю, пiдвишення

квалiфiкацiТ, характеристики, рекомендацiТ тоLцо),

При подlаннi документiв преl,ендент мае подати оригiна,ll документу,

який посвiдчус особу, а тако)< оригirtали itlших Дtlкlrмеtlтiв, копiт яких

По.llаIо.ГЬсяЧJlеIIукоllкУрсttоТкомiсiТ,якийзitiйсrrtос.прийом.rtокумеtl'гiв.
YttoBHoBaжeHa особа, oKpiM зазначених :tокуплен,гiв t] JlaHoN4y аб:заtti, IIo;lac

оригittал документу (лоручення), шо пiдтверлlкус його повtIоважеItIlя, та

копiю такого докумеIlту.
l{окументи lIJ]я учасr,i в KoIlKypci llриймаlо,гься з 2B.01.20l9 року ilo

18:00 го:r. 25,02.2019 року за аllресою:
100l4, м. }Китомир, вул. }Зелиl<аl Берличiвська, 7, департамеtlт освiти

Жи1омирськоТ MicbKoT ради, каб. ] (голtовtlий спецiалiст з кадрових питань

Кухарчук Т.С.).
ErreKTpoHHa адреса для ловiдок: osvita@zt-rada.gov.ua
'Гелефон для довiдок: (0412) 41-48-З5,

5, l\aTa та мiсце початку конкурсLrого вiдбсlру, його складовi та тривалiсть,

ГIочаток конкурсLlого вiдбору 28.0l .20l9 департамеIJт освiти

)tитомирськоТ MicbKoT Ради м. )Китомир вуЛ. [Jелика Бсрди'tiвська. 7. каб. Л9 7.

trtонкурсний вiдбiр (конкурс) складасться з таких eTat,liB:

1. Ухваленrtя рiшенrIя про проведеlIIlя Ko}]Kypcy та затверджсl{tlя склад)/

K()l{ KypctroT ком iciT.

2. Оприлюлнення оголошенt]я про проведення конкурсу.

з. Прийrrяття документiв вiд осiб, якi виявиллt баrкаl{I-1я взяти участь у

KollKypci.
4. l1epeBipKa поданих докумеrrтiв FIа вiдllовiднiсть установJIеt{им

законо/iаI]стl]ом вимогам.



5. Щопуrrlення кандидаl,iв до участi у конкурсному вi,,lборi.

6. ознайомлення кандидатiв iз закладом освiти, його трудовим

колективом та представниками батькiвського самоврядування закладу.

7. Проведення конкурсного вiдбору складаеться:

7.1.Письмове чи комп'Iотерне тестування.
7 .2,ПисЬмове вирiшеFIFIя ситуаuiйгIого завдаtItlя,

7.3.Публiчна та вiдкрита презентацiя державноIо моtsою перспек],и вI |ого

плану розвитку закладу загальнот cepe/tHboT освiти,

8. Визначення переможця конкурсу.
, 9, Оr-rрилrоднення результа,гiв Ko1,1Kypcy.

l'ривалiс,ть конкурсу: rtе бiльшlе rrirK /]t]a мiсяlti з дliя огоjlоI]tе}|ня, у\4оI]и

етапiв ко}Iкурсного вiдбору визначаlоться pitltettttяM koIikypcltoT koшliciT.

6. Прiзвиulе, iм'я, по ба,гьковi, номер r,е-lrефогrу та адреса еJIек,гронноТ поrшти

кон1акl.ноТ особи, яка упоtsIIоважеtIа l{аllава,ги роз'ясttеrtI{я 
,l,a irrформашirо гrро

конкурс та приймати документи для учас,гi у когrкурсi,

секретар конкурсноi koMiciT - Кухарчук Тетяна Свстафiтвr-rа.

Щепартамент освiти ЖитомирськоТ MicbKoT Ради м. Житомир вул. Велика

Берличiвська, 7, каб.N 7.тел. 41 -48-з5, osvita@zt-rada.gov,ua

Особи, якi подали не tзсi докумеI-Iти rrеобхiдьri для участi в KoHKypci

згiдно з цим огоJlошенням, або подали документи гtiсля завершеttня ст,року

поданFIя, до учас,гi в KorIKypci не допускаю,Iься,
Перелiк осiб, яких допущено ло учасr,i у конкурсному вi:tборi, буле

оприлюДнено на веб-сайr,i }КитомирськоТ MicbKoT Ре,Ци,

Упродов)It двох робочих дrliв з дt-Iя заверLt]еtIIIя коIiкурсrrого вiлбору

конкурсна комiсiя визначас перемоя(ttя або визнас конкурс таким, що не

вiдбувся, та оприлюдню€ результатИ IroнKypcy на веб-сайтi }КитомирськоТ

MicbKoT Ради -га веб-сайтi загальноосвiтньоТ школи I-III cTvlteHiB Jю 7

iMeHi В.В. Бражевського.

Перелiк питань на перевiрку знань законодавства УкраТни у сферi

зага.1lьноТ сере/lньоТ освiти lIJlя прове/lення гtисьмовоI,о чи комг]'ю,герного

тестуI]анFIя на посалу директора до/lас,гься.

Примiтка: ПрочелурИ конкурсногО вiлборУ керiвникiв закладiв загzutьноi середttьоТ

освiти, розпочатi вiдповiднО дО дiючого на денЬ оголошення коl]курс}{ого вiлбору,

полоrкення про конкурсLлий вiлбiр керiвниt<iв закладiв загальнот середньот освiти MicT,a

жи-t.омира. TaN{ де утвориjlася вакансiя. у гtовiй pe.,llaкIlil ВiД 27.09.2018 N91160 (Ou.'ti-

Положення), та заверIлую1ься вiдповiдно j1o виtцеза,]наченоI,о По"ltоrlсення, ,]

урахуванням внесених у нього рiшеннями Жи,томирськот шtiськот ради ,зьliн i

доповнень, пiсля набрання таким рirlrенням чинностi,



До:tа,гок l

[-o"lIoBi KoI{Kypc}{oT KoMiciT

(прiзвище, iм'я ,га по ба,гьковi llре,генленr,а)

якиЙ (яка) заре€строваI{иЙ(а) за адресою:

(зазначtt,ги також адресr, мiсllя (lакr,ичного проживання. якш()

не збiгасться з адресою peccl,parrii)

(номер ко1-1тактного телефону)

e-mail
(заповttкlс:r,ься друкованlrми лi,герамrл)

здяRА

ГIрошу
посади

допустити MeIIe до участi в KoI{Kypci l-lal замiщення вакантIlоi

(найменування посали)

ознайомлений(на) iз встановленими Законом Украiни uПро ЗапобiГ'аННя

корупцii)) вимогами та обмежегtнями, що пов'я:]анi з трудовоIо дiяльIIiстк)
посадових осiб в Iоридичних особах гrублiчr-rого права.

Перелiк питань на перевiрку знань законодавства УкраТни у сферi

загальноТ середньоТ освiти, зокрема, Законiв УкраТни uПро ocBiтy), uПро
загальIJу середнIо ocBiTy), ittших I]ормативно правових aKTiB у сферi
заI-аJlьг{оТ середIIьоТ освiти, а l,aKoiк KottttcItttiT рса.,riзаlliТ держаIjIIоi IIо.]Ii'гиl(и

у сферi реформування загаJlьноТ cepe/lнboT освiти <<}JoBa украТнська IIIKo"tla)

на перiод до 2029 року, схваленоТ розпорядженням Кабiнету N4iHicTpiB

УкраТни вiд 14. 12.2016 року J\Ъ 9ВВ-р. отримав(ла).
Пiдтверд}кую llocToвipHicTb наданоТ iнсРормацiТ та несу вiдгlовiдаJIьнiсть

за дост,овiрнiсть поланих мною :toKyMeHтiB.
ПогоджуIось, що процедура конкурсного вiлбору керiвrlикiв закладiв

загальноТ середньоТ освiти, що розпочата вiдповiдгrо до дitочого на деLlь

оголошення конкурсного вiдбору Положення про конкурсний вiлбiр
керiвникiв закладiв загальноТ середгrьоТ освiти MicTa Житомира, там де

утвориJIася вакаl{сiя, у релакцiТ вiл 2] .09.20l 8 ,\9 l 1 60, заt]ершусться вiдtlовiдLtо

до редакrliТ llолоя<еtrня з урахуваI{Ilям t]несеljих у Ilbol'o pilltettttяM

}Ки,томирськоТ мiськоТради змiн i дlогlовнень tliс.ltя набрання ниN,I чиннос,l,i.

Даrо згоду на проведентIя аудiо-, вiлеофiксацiТ конкурсrlого вiдбору за

Moelo участю.
Погоджуюсь з тим, ш{о мене llроiнсРормують Ilpo дату ознайомлення

i:з закладом загальIlоТ серелI]LоТ ocBi,t,ll, йоt-tl ,I,р,V,IIоlrим кО-гIск'гиl]о\1 la

I1ре/lсl,авникаN.,tи баr,ькil]ськоt,о самовряJ,lування, lliс",tя вивLIення конкурснок)

KoMicicto подаIJих мною lloKyMelITiB за окремим повiдомлеI,IFIям.

@



Iнформацiю про проведення конкурсу прошу повiдомляти MeHi шляхом
(обрати один iз запропонованих способiв):

п надсилання електроI-Iного лис,га на зазначеFIу еJIектронну адресу

п надсилання листа на зазначену алресу поIIIток)

2019 р.

['Iрипriтка: заява пишеться власноручно.

(rri, tIrllc)



lIолаток 2

згодА
на обробку персональних даних

я,
(прiзвиrrlе. iпл'я, по ба,гl,ковi)

наро/lився
особу (серiя

l9 р., /loKyMeH],,

_---),
rr(o llосвi/]чус

виданийЛ9

вiдповiдно до Закону УкраТни "[1ро захис,[ персоFIаЛьниХ даLlих" (да:li

- Закон) даю згоду на:

обробку моiх персональних даних з первинних джерел у такому обсязi:
вiдомостi про ocBiTy, професirо, спецiальнiсть та квалiфiкацiю, трудову
дiяльнiсть, науковий ступiнь, вчене звання, паспортнi данi, iдентифiкацiйний
код, данi про заре€строваI]е або (lактичttе мiсце проживанtIя, бiограсРiчrri
даrri, номерИ телефоrtiв, данi про MoIo участь у Kot-IKypcax, коttферегtцiях,
проектах тощо;

використаFIIIя персоI]аJIьttих даних, що передбачас дiТ володi,,tьця
персональних даних щодо Тх обробки, в .гому ,лис.lli використаItIlя
персональних даних вiдповiд(но llo Тх професiйних Llи с"гtужбових або
трудових обов'язкiв, дii щодо Тх захисту, а тако>к дiТ щодо IIадання
LIас,гкового або повного права на обробку персоI"IальL{их /]аIlих ittшим
суб'сктам вiдlносин, Ilов'язаних iз персональними даними;

поширення персональних даних, що передбачас дiТ володiльця
персонаJIьних даних щодо передачi вiдомостей про фiзичну особу;

доступ до персональних даних TpeTix осiб, що визr{ачас дiТ волсrдiльця
персонаЛьних даних у разi отриманIlя запиту вiд третьоТ особи щодо достугIу
до персональних даних, доступ суб'екта персональних даних до вiдомостей
про себе.

Зобов'язуюся в разi змiни моТх IlерсонаJlьних /{аних Ilодаl.и у
найкоротший строк уточнеF{у достовiрrrу irrформаuiю та оригiнали
вiдповiдних документiв для оновлення мотх персональних даних.

р.20

(п iлпис)


